
 



Zdar čtenáři,
 Právě v  rukách třímáš první číslo nově 
vzniklého alternativního zinu s výstižným názvem 
CHYBA. Asi se divíš, proč právě Chyba. Svět je plný 
chyb, ač už chtěných či nechtěných a dělat chyby je 
naprosto přirozené. Bohužel už není tak přirozené 
svoje chyby napravovat, nebo se alespoň o to 
pokoušet..Tak proto tedy ta Chyba.
 A jak to všechno vzniklo? Políbila nás múza 
odhodlání a poté se už nic nedalo dělat. Prostě jsme 
taky chtěly něco udělat pro našeho chudého ducha a 
svoje myšlenky pustit do světa..  Je jenom na tobě, 
jak to všechno pochopíš a v případě nesouhlasu 
s našimi názory, zkus tvořit svoje…
 Tak a teď něco málo k obsahu. Snažíme se o to 
aby tento zin nebyl čistě jen o politice nebo jen o 
muzice, ale abys zde našel od každého něco. Takže 
zde najdeš poezii, texty, plakáty (!), úvahy, rozhovory 
s různými uskupeními a mnoho dalšího.

Příjemné počtení přeje 
                               Bambi+Mazi



THE VARUKERS vznikli někdy v roce 1979 v Anglii. Složení bylo: 
Rat – zpěv, Bruce Ridell – kytara, Tom Lowe – basa a Garry Maloney – 
bicí.

Kapela nejdřív hrála svůj nekompromisní, politický punk na pár lokálních akcí 
a potom, v listopadu 1981, upoutala pozornost místního nahrávacího labelu 
INFERNO. U něho VARUKERS vydali „The Varukers EP“ známé taky pod 
názvem „Protest and Survive“ (protestuj a přežij). Krátce na to, co tenhle první 
počin vyšel, Gary Maloney skupinu opustil, aby se přidal k DISCHARGE  a u 
bicích ho nahradil Brian Roe. VARUKERS potom nahráli ještě jednu desku u 
INFERNA – třískladbové EP nazvané „I Don’t Wanna Be A Victim“ (nechci 
být obětí). Ta vyšla v červnu 1982. Na to odešel z kapely taky Tom Lowe a 
byl nahrazený novým basákem, který si nechal říkat Georgie. VARUKERS 
podepsali smlouvu s RIOT CITY Records z Bristolu. Další singl se jmenoval 
„Die For Your Government“ (zemři pro svoji vládu) a na základě jeho úspěchu 
vypustila na svět svoje debutní velké album „Bloodsuckers“.
Následovalo období rozporů, které způsobilo, že všichni členové VARUKERS 
šli svoji cestou a zůstal jenom Rat. Ten našel nové členy: Andyho Bakera a 
Damiena Thompsona (oba ex-WARHOUND- bicí / kytara) a basy se chopil 
Broken Brick. V téhle znovu úplně nové sestavě šla kapela do studia a nahrála 
další EP „Led To the Slaughter“, které vyšlo během roku 1983. Chvíli na to 
VARUKERS nahráli hodně vychvalované EP „Another Religion, Another 
War“ (další náboženství, další válka).
V srpnu 1984, po skončení turné po Holandsku a Německu z kapely opět 
odešli kytarista a basák a na jejich místo přišli Paul Miles (kytara) a Graham 
Kerr (basa). V nové sestavě vydávají VARUKERS na labelu ROT Records 
12“EP „Massacred Millions“. Následovalo vydání live nahrávky, nahrané 
předtím v Holandsku. Za pár měsíců na to Andy Baker odešel z kapely, aby se 
připojil k Damienu Thompsonovi, který rozjížděl kapelu SACRILEGE. 
S dalším novým bubeníkem Warrenem se kapela vrátila do studia, aby nahrála 
svoje další LP „One Struggle, One Fight“ (jedna bitva, jeden boj), které si 
kapela vydala na svém vlastním labelu LIBERATE Records.
V tomhle období VARUKERS nahráli několik skladeb pro nejrůznější 



 kompilačky většinou evropských labelů a vydali ještě jeden 7“ singl u labelu 
CONFLICT „No Hope Of A Future“ (žádná víra v budoucnost). V roce 1985 
se kapela rozpadla.
Až koncem roku 1993 se Rat rozhodl dát VARUKERS znovu dohromady. 
Nový line-up byl: Rat – zpěv, Biff – kytara, Kevin Frost – bicí a Brian – 
basa. Tato nová sestava vydala 7“ singl „Nothing’s Changed“ (nic se 
nezměnilo)u nottinghamského labelu WEIRD. V roce 1994 následovalo 
první turné VARUKERS po U.S.A. Později kapela vydala u WE BITE 
Records album „Still Bollox, But Still Here“. Toto album obsahovalo hlavně 
znovu nahrané skladby ze starého materiálu. Rat to chtěl udělat proto, že 
původní kopie starých desek jsou těžko sehnatelné a můžou vyjít poměrně 
draho…
V dubnu 1995 se kapela vrátila do U.S.A., aby tu rozjela další turné společně 
s CASUALTIES. Pak přišlo několik koncertů po Evropě. V červenci 1996 
vyrazili VARUKERS na turné do Japonska. Zároveň vyšel speciální 7“singl 
„Humanity“, který obsahoval už i několik nových skladeb. Mezitím odešel 
z kapely Brian (basa) a nahradil ho Kieran. V půlce roku 1997 kapela 
konečně vydala album plné nového materiálu, nazvané „Murder“ (vražda). 
Na to kapelu opět opouští basák a tak přichází Marvin (ex-CHAOS U.K.). 
Varukers se během roku 1998 znovu oběvují v Japonsku a taky v Austrálii a 
na Novém Zélandu. Pak se vracejí do Anglie, aby tu udělali malé turné 
s brazilskýma punkerama RDP. Ti je zase na oplátku pozvou do Brazílie. Pak 
došlo už jen k zatím poslední z dalšího z nespočtu změn v sestavě – tentokrát 
odešel Kevin a u bicích ho nahradil Kenko, který kromě jiného hraje taky ve 
švédských MEANWHILE.
VARUKERS stále průběžně pracují na novém materiálu, což prokládají 
velkým množstvím koncertů po celém světě. Jen u nás jsme je mohli vidět na 
nespočtu akcí. Je až neuvěřitelné, že přesto, že VARUKERS patří už dávno 
mezi punkové legendy a taky jedny ze zakladatelů disbeatu, stále jsou 
schopni oslovovat svými starými i novými věcmi lidi a to tak, že nikdy 
nezklamou. Mimochodem – přednedávnem tahle smečka, vedena neúnavným 
Ratem, vydala svoje zatím poslední album „How Do You Sleep???????“ (jak 
se ti spí?) a zdá se, že opět opravdu stojí za to…!   
                                  
                                                                                      ( ukradl Mazi. )

Info@varukers.co.ukInfo@varukers.co.ukInfo@varukers.co.ukInfo@varukers.co.uk
www.varukers.co.ukwww.varukers.co.ukwww.varukers.co.ukwww.varukers.co.uk



Voice of Voice of Voice of Voice of 
AnarchoPacifismAnarchoPacifismAnarchoPacifismAnarchoPacifism

 1. Tak se pokus trochu predstavti vaši kapelu kdo s tebou ještě hraje a jak 
jste se dali dohromady? 
  Dali jsme se dohromady v roce 1993 jako součást 
anarchopacifistického společenství VAP. Po pauze od roku 1998 do 2002 
došlo k širším personálním změnám a změně v celkové struktuře VAP. 
Myslím, že není nutné říkat  nicneřikajíci jména členů kapely. 
 
 2. Vaše texty jsou nedílnou součásti vaší tvorby- kdo je píše a kde bere 
inspiraci? 
  Texty píše zpěvák Petr, který je hlavní textař projektu od jeho 
založení. Inspiraci bere v životě okolo sebe, v našich představách o světě a 
o životě. Texty vždy byly tou nejdůležitější součásti našeho projektu. Jinak 
samozřejmě  všichni maji právo veta a pokud nějaký text nesedí nehraje 
se.. 
 
 3. Máte nějaký hudební vzor?
  Myslím, že se nedá říct přímo hudební vzor, ale určitě máme 
představu jakým směrem by se naše muzika měla ubírat. Do budoucna 
chcem více experimentovat s  klávesovými nástroji podpořenými 
melodickými kytarami a progresivními bicími. V podstatě nás ovlivňuji 
všechny možné hudební směry. Od foklu po hard core, od ska po punk, od 
new wave po pop. 
 
 4. Myslíš si, že AnarchoPacifismu jehož myšlenku hlásáte muže mít 
budoucnost i v širším měřítku, a ne jen ve squtech či jiných malejch 
komunitách? 
  Jde v principu o každého přístup. Část současných členu podílejících 
se na VAP  nežila nikdy ve squatech, ani nikdy nebyli součástí žádné 
komunity či nějak politicky angažované organizace a přesto vím, že jsou jim 
názory obsazené v našich textech bližší než cokoli jiného. Takže to je pro 
mne důkazem, že ano, myšlenky anarchopacifismu nejsou uplatnitelné jen 
pro lidi, kteří se pohybuji kolem alternativních směrů. 
 
 5. Máte ještě nějaké jiné aktivity kromě muziky? 
  Samozřejmé, ale asi myslíš jestli vydáváme nějaký zine nebo tak, 
pak se v současné době chystáme na obnoveni našeho občasníku Vidíme to 
Jinak. 
 
 6. Plánujete přes léto vysoupit na nějakých festivalech? 
  Protože nehrajeme v nové sestavě dlouho, zatím zadně festivaly 
nechystáme. Raději vystupujeme v klubech, kde je vetší kontakt s 
publikem, než na festivalech kde se střídá desítky skupin a mnohdy jejich 



snaha vyzní anonymně a do neznáma. 
 
 8. Jaký je váš zdroj financí- pracujete nebo máš bohatyho strejčka v 
německu? 
  To je u každého z nás individuální, a nemyslím ze by to melo 
jakoukoli váhu. 
 
9. Chytáte se vydat nějaké CD? 
  CD je samozřejmě v plánu, nejprve by melo vyjít vzpomínkové CD s 
písněmi nahranými od roku 1993 do 1998. Pak, až bude dodělán materiál 
(od června máme novou klávesistku) pak vyjde CD s novými věcmi. To by 
mělo vyjít na mém labelu Jahquita Records. Co se týče distribuce naší 
hudby, zatím jsou všechny naše písně zveřejněné v mp3 na našich 
webových stránkách. ( http://vap.punkmusic.cz )
 
 10. Nejaký vzkaz na konec? 
  Diky všem za podporu benefitnich koncertu.

BRATŘI A SESTRYBRATŘI A SESTRYBRATŘI A SESTRYBRATŘI A SESTRY
Volám Vás bratři, volám Vás 
sestry, volám Vás všechny 
vždyť přišel náš čas. 
Rozviňme prapor té naší 
pravdy svět plodí zlobu, však 
dobro je v nás. Najděme v 
srdcích, bratrskou lásku 
spojme svá žítí v jediny tok. 
Odhoďme faleš a zloby 
masku, k svobodě zbývá ještě 
nejeden krok. Pomozme 
najít všem správnou cestu, 
sepněme ruce, zachraňme 
svět. Probuďme v sobě 
bratrskou lásku s praporem 
pravdy vyražme vpřed. V tom 
našem boji na cestě vzhůru, 
nebude bratři nikdo z nás 
sám. Spojme sílu a svoji víru 
rozbijem systém a moci klam. 

DEZERTÉRDEZERTÉRDEZERTÉRDEZERTÉR
Ať jako óda zní můj zpěv, 
hrdinům jež nepochopil svět. 
No prostě dezertér či zběh, pro 
jedny hanba, pro jiné čest. I 
zrnko písku má, sílu zastavit 
stroj.Je to (jen) volba 
tvá,vzepřít se a říci dost. 
Odhodit svou zbraň, vyrvat 
popravčí kůl Oběť nebo vrah.
Ve jménu "pomazaných" hlav, 
chtějí abys byl němý vrah.
Ten co šíří smrt a strach, pro 
lesklé plíšky, zlatý prach.
Nezměrnou cenu život má, právo 
nemáš ho brát. Jen tvoje 
svědomí, dokáže ti sílu dát. K 
nohám složit zbraň, přestat se 
smrti bát. Ani voják ani kat.
Ti první co přestali se smrtí hrát 
a dokázali říci NE!!
Svým vlastním životem zaplatili 
za mne i za tebe. Páska na oči a 
popravčí zeď, cena nejvyšší. 
Hrdinové co život položili, pro 
zítřky šťastnější.

»Bambi«
 



Není to tak dávno co mi můj kamarád Fero povídal že zakládají kapelu..Nu a před týdnem 
se ke mně dostal plakátek s nápisem PATNÍK a že jako budou hrát svůj první koncert…I 
když jsem po nemoci, neváhal jsem a spolu s dalšími lidmi jsme udělali výpravu do jedné té 
jihlavské místnosti o rozměru malé garáže..No a jelikož se jedná o nejmladší a 
nejnoiseovější kapelu, co jsem kdy (ne)viděl a (ne)slyšel, tak mi to nedalo a rozhodl jsem 
s  nimi uskutečnit rozhovor…Těsně před jejich prvním vystoupením spolu s  dalším 
jihlavským bláznivým uskupením HFD se ptal Mazi, odpovídali jihlavští kaubojové..

Zdravim kluci! Na úvod.. Jak se jmenuje vaše kapela a co hrajete za 
hudbu(nebo alespoň co si myslíte že hrajete)?
(Fero): Tak-jsme skupina PATNÍK a hrajem takovej hardcore/underground.
(Buči): Říkáme tomu „křust“-pokaždé jinak. 
A kdy jste vznikli?
(B): Tak před půl rokem.
(F): Někdy v únoru tohoto roku..
(B): A jmenujeme se PATNÍK, protože jsme neměli stojan na mikrofon a 
kámoš do garáže dones patník, kterej teď slouží jako stojan…
Dnes máte svůj první koncert před lidma – jak se cítíte?
(F): Cítíme se pěkně-nebo alespoň já..
(B): Já nevim, podle mě přišlo moc lidí.
To je v pohodě, že přišlo dost lidí, ne?
(B): No to jo, ale ani jsme nedělali skoro žádný plakáty a tak..mám 
trochu strach..
Jste všichni dost mladý,co?(jestli můžete, kolik Vám je??)
(B): Mě je 14.(teď už)
(F): No, většině kapely je 14-mě je 16.
(Huby): Mě je 13!-co řveš!! A Edisonovi taky!
(F): Sme mladý kluci,no…
A co Vás přivedlo k tomu hrát muziku?
(B): No, chodili jsme na místní koncerty a tak nás to nějak vzalo..
Už Vás nebavilo jen se koukat, ale taky začít hrát, co?
(B): Jasně!
(F): Muzika přišla tak nějak sama, k tomuhle stylu mě přivedl hlavně 
Mazi (smích.. )-tomu bych chtěl poděkovat, že mi otevřel oči…
Co texty? Já myslím, že je důležitý sdělení kapely-myslím tím, jestli 
píšete texty jen tak ze srandy, nebo se zajímáte třeba i o politiku..A 
kdo píše texty?
(F): Texty si píše většinou sám zpěvák Edison..Něco i ostatní..
(B): Je tam skrytej politickej význam!
(F): Píšem o všem, co se děje-něco je sranda, něco i o té politice..
Jakej máte pocit z Vašeho okolí-z lidí, co se u nás pohybujou okolo té 
muziky?
(F): Já bych řek, že je většina v pohodě, že se maj docela rádi, není 
tady takový násilí, jako ve zbytku světa, taková pohoda..Všichni si tu 
choděj navzájem na koncerty a jsou spokojený..(Hmmm-pozn.Mazi)

 



A co říkáš tomu, že se to tady tak trochu rozjíždí?
(F): Čím víc toho bude, tím líp!
Jaká kapela Vás v poslední době potěšila/ohromila/zklamala?
(F): Mě potěšili Ruce Po Obrně(), že udělali comeback a pak mě potěšili Human 
Steak svoji novou nahrávkou, ta je dost dobrá!
(B): Mě se v poslední době líbí Němá Barikáda..
A co sjíždíte za hudbu?Ty jsi Buči, říkal, že se ti líbí Němá Barikáda, takže 
máš rád takový ty uřvaný smečky?
(B): Jojo, mám rád ty uřvaný kapely, ale i ska, reggae a tak..
(F): Já si dávám techno a někdy hopec.. 
Co říkáte poslednímu albu Helenky Vondráčkové?
(F): No…Helenka teďka trochu vyměkla, po těch plastikách nějak ztratila hlas, 
ale jinak je furt dobrá-mám ji rád!! 
(Právě přichází o berlích se sádrou na noze Edison-zpěvák)
(Edison): Jo, je super!!
Ty jseš ten zpěvák, že jo? A skládáš texty?
(E): Jo, no-většinou tak napůl..
A co ti dává inspiraci k psaní textů?
(E): No, většinou myšlenky, když přijdou-nebo když vidím něco na ulici, nebo 
tak..
Co jiné aktivity? Co děláte mimo toho, že trápíte chudáky nástroje-co třeba 
sport? Sportujete?
(F): Skoro všichni sportujem-já hraju basketbal.
(H): Já jsem ho taky hrál, ale byla tam špatná parta…
(B): Já nic, já nesportuju.
(F): On se fláká, je to nesportovní typ. 
(E): Já chodím na kobudo, japonské bojové umění-z toho mám taky tu sádru na 
noze, dělám ho třetím rokem…
S kým by jste chtěli odehrát svůj vysněný koncert a popřípadě kde?
(H): Já bych rád hrál s legendární Nirvanou, ale to už si asi nezahraju..
(F): Náš idol jsou Human Steak. (Kill your idols!!-pozn. Mazi)
(E): S těma bych chtěl hrát!
(B): Nebo Proletáři Všech Zemí, ty jsou taky dobrý..
(F): Stačí dosáhnout úspěchu jako jiný kapely a jsme šťastný jak blechy. 
(F): A naše vysněné místo je Garáž DIY tady v Jihlavě, to je taková vysoká 
meta..
A co drogy?neberete-berete?co třeba tráva?
(B): No, že bych to užíval-to ne, ale třeba trávu schvaluju.
(F): Já bych chtěl hlavně podotknout, že nikdo z nás nekouří..
(B): Jsme všichni proti kouření!
To je správný!! No a teď koukám, že vlastně na to nejdůležitější jsem se 
skoro zapomněl zeptat-kdo na co hraje??
(B): Já hraju na kytaru-alespoň se o to snažím..
(H): Já hraju na bicí.
(E): A já zpívám, teda řvu. A eště hraju na takový malinký potencionální 
nástroje…
(F): Takový ty co dělaj „pum pum“, nebo „pam pam“.. 
(F): Jo a já hraju na baskytaru.
Tak jsme u konce…Co něco nakonec-něco zvěstovat čtenářům Chyby? Nějaké 
moudro, radu do života…
(E): Můj vlastní názor je: Nenech se oblbnout ostatníma a užívej si svůj svět 
tak jak ho máš rád a nepodřizuj se moc ostatním.
(H): Žij do dvaceti pěti a pak se staň radši člověkem, nebo seš mrtvej! 
(F): Já bych s tebou nesouhlasil. Ať si každej žije jak potřebuje a hlavně 
jak může!! 

Koncert PATNÍKu byl dost v pohodě, dost mě to rozveselilo a nadchlo a koncertní afterparty 
byla taky dost ohromná…Kluci, jen tak dál, pilně trénujte, zůstaňte svoji a žijte punkem!!!

www.patnik.wz.czwww.patnik.wz.czwww.patnik.wz.czwww.patnik.wz.cz  



FOOD NOT BOMBSFOOD NOT BOMBSFOOD NOT BOMBSFOOD NOT BOMBS 
(Jídlo Místo Zbraní) 

Tak se v originálu nazývá seskupení, které bylo 
založeno v roce 1980 v Bostonu a dnes jej tvoří 
více než dvěstě samostatných skupin po celém 
světě. Každá z těchto skupin připravuje pravidelně 
teplá veganská nebo vegetariánská jídla, jež 
rozdává potřebným. 
Ačkoliv se nacházíme na začátku jedenadvacátého 
století, jsou mezi námi lidé, kteří nemají dostatek 
prostředků na to, aby si zajistili byť jen základní 
potraviny. Dnešní doba je charakterizována 
nadprodukcí a přehnaným konzumem. Ročně 
vydávají vlády většiny zemí světa miliardy dolarů 
na nákupy nových a účinnějších zbraní, zatímco 
na celém světe hladoví miliony lidí. JMZ je 
neformálním sdružením dobrovolníků, kteří chtějí nejen pomáhat těm, kteří 
to potřebují, ale též upozorňovat na příčiny negativních jevů ve společnosti. 
Rozdáváním jídla protestují proti ničení Země, válkám a zbrojení, chudobě, 
proti zneužívání zvířat. 
Suroviny k přípravě jídla se snaží získávat zdarma, neboť kolem nás je 
denodenně vidět obrovské množství výrobků, které zůstávají nevyužity. 
Aktivisté JMZ proto žádají od obchodníků potraviny těsně před vypršením 
spotřební lhůty nebo s poškozeným obalem, vždy však zdravotně 
nezávadné. Z těchto potravin pak jídlo připravují, nebo je přímo rozdávají.
Připravené jídlo nikdy neobsahuje maso a produkty z něj. Při přípravě též 
není pužito mléčných výrobků a vajec. To má za cíl ukázat, že člověk, aby 
se nasytil, nemusí zabíjet zvířata, či je zneužívat ve velkochovech. K tomu 
je vedou i ekologické důvody - plocha, která nasytí jednoho člověka živícího 
se masem, může nasytit až padesát lidí konzumujících čistě rostlinnou 
stravu.  
Zemi zaplavuje nadprodukce zbytečných obalů. Skládky ani spalovny nejsou 
řešením, neboť představují riziko pro životní prostředí a zdraví obyvatel. 
Proto je jídlo rozdáváno do prázdných obalů a kelímků od potravin, které 
jsou tak opakovaně využívány. Ti, kteří si pro jídlo chodí, si nosí vlastní lžíci. 
Všichni aktivisté skupin Jídlo místo zbraní jsou dobrovolníci. Vaření, 
získávání potravin, převozy jídla a jeho rozdávání dělají zdarma. Najdete 
mezi nimi lidi nejrůznějšího věku, vzdělání či profese. Přidat se může každý, 
komu jsou východiska JMZ blízká a ztotožňuje se s jeho principy. 
Rozdáváním jídla jejich aktivita zdaleka nekončí. Jsou distribuovány 
informační materiály o činnosti JMZ a problematice chudoby (brožurky, 
samolepky, letáky). Organizují se také benefiční koncerty, filmové večery s 
tématikou lidských práv, vaření jídla a propagace myšlenek JMZ na 
kulturních festivalech. 

 



K 6. březnu 2005 bylo podle ověřených zpráv ubito, či umučeno 1423 praktikujících FALUN 
GONGU. Desetitisíce žen, mužů a dětí bylo uvězněno v pracovních táborech, kde byly denně 
ukrutně mučeni a ponižováni. Milionům lidí byla odepřena základní lidská práva, svoboda 

přesvědčení, vzdělání či znemožněna práce.

Proč…?
 FALUN GONG se díky svému obrovskému přínosu a blahodárnému vlivu na zdraví rychle rozšířil 
po celé Číně a získal podporu a nejrůznější vládní vyznamenání. Když podle vládních statistik 
počet praktikujících dosáhl 70 milionů, a tak o 15 milionů převýšil počet členů komunstické strany. 
Ťiang Ce-min z obav před jeho obrovskou popularitou přiměl čínskou vládu, aby v červenci 1999 
zahájila jeho pronásledování s cílem vyhladit ho… To pokračuje dodnes.

Čínská vláda v médiích neustále překrucuje fakta, aby doma i v zahraničí očernila FALUN GONG, 
obrátila proti němu veřejné mínění, a tak ospravelnila své nelidské chování. Praktikující FALUN 
GONGU vedou proti představitelům čínské vlády, kteří se podíleli na pronásledování 48 soudních 
procesů.

Jak můžete pomoci i Vy?
Předejte tuhle informaci dále. Řekněte svým přátelům a známým, že v Číně jsou dnes mučeni a 
zabíjeni lidé jen proto, že si nade vše cení žít podle univerzálních zásad, které jsou jádrem lidské 
dobroty: pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Můžete také podepsat petici na: www.falungong.cz

FALUN GONG ( také Falun Dafa )
 Je metoda zušlechťování těla a mysli, která je zakořeněna v prastaré tradici. V roce 1992 byla 
v Číně zveřejněna panem Li Hongzhim a dnes ji praktikuje přes 100 milionů lidí ve více než 60 
zemích. Skládá se z pěti meditačních cvičení a učení pravdivosti, soucitu a snášenlivosti.
Meditační cvičení
  Pomalé pohyby cvičení jsou snadno naučitelné, přinášejí pocit klidu a mají příznivý vliv na 
zlepšování zdraví a odstraňování stresu, člověk se cítí svěží a plný energie; dají se lehce zařadit 
do každodenního života.
  Praktikují je lidé každého věku, kulturního a společenského postavení. Za svůj přínos získal ve 
světě nesčetná uznání a pan Li Hongzhi byl čtyřikrát nominován na Nobelovu cenu míru.
  FALUN GONG není náboženství, nemá členství, politické ambice, nepřijímá příspěvky a vždy se 
vyučuje zdarma.

Učení FALUN GONGU je obsaženo v
  Úvodní knize Falun Gong  (ISBN 80-86224-25-5 Vodnář 2002), která jednoduše vysvětluje 
cvičení a zásady pravdivosti, soucitu a snášenlivosti; a v hlavní knize Zhuan Falun.
Učební materiály – audio, video a knihy jsou zdarma na www.falungong.cz a v jiných 
jazycích na www.falundafa.org. Bližší informace na info@falungong.cz

ČÍNSKÁ GENOCIDA PRAKTIKANTŮ CVIČENÍ METODY FALUN GONGFALUN GONGFALUN GONGFALUN GONG
!!!TOHLE JE REALITA!!!!!!TOHLE JE REALITA!!!!!!TOHLE JE REALITA!!!!!!TOHLE JE REALITA!!!

 



IDET?!
Pro začátek by bylo asi dobré říci co si pod těmihle čtyřmi 

písmeny představit- vládní propaganda tvrdí, že jede o mezinárodní 
veletrh obrané a bezpečnostní techniky. To nezní zas tak špatně- 
světový mír je nutné chránit, že ano. Nebo to snad není až tak 
jednoduché? A co to vlastně je ta obraná a bezpečnostní technika? 
Tyhle slova jen velmi těžko najdou přesnou definici, narozdíl od 
toho je však jisté, že od obrané techniky je jen malý krůček 
k technice útočné což dosti zásadně mění její účel.  

Veletrh je pořádán každý lichý rok na brněnské výstavišti a 
je považován za druhou největší akci tohohle druhu v Evropě. Letošní 
ročník(2005) se uskutečnil koncem dubna a začátkem května a 
přítomnost vystavovatelů z 26 zemí světa celého světa jen potvrzuje, 
že lidé jsou ochotni obchodovat opravdu se vším. Vždyť jen 
skutečnost, že zbrojařský průmysl je hned po ropném druhým největším 
průmyslovým odvětvím na světě a polovina všech vědců pracuje na 
výzkumu, vývoji a testování nových zbrojních systémů je dosti 
zarážející. (Co kdyby se všechny tyhle prostředky a energie využily 
třeba na pomoc hladomoru v Africe nebo k hledání léku na Aids??)  
 Na IDETu jsi mohl s nadšením „obdivovat“ tanky, děla, 
samopaly a spousty další smrtící vojenské techniky mrzačící lidské 
životy po celém světě. Je až s podivem jaký zájem i mezi veřejností 
vzbuzuje tento zbrojařský hypermarket, kde se zbrojařské firmy 
předhánějí ve vývoji co nejpřesnějších, nejúčinnějších a co 
nejrychlejších zařízení určených pouze k jedinému cíly. 
 Česká republika rozhodně není žádnou malou rybou jak na 
evropském tak i na celosvětovém trhu s vojenskou technikou, hodnota 
vyvezených zbraní každoročně přesahuje částku 2 mld. korun. A země 
které jsou cílem českého exportu se nezřídka kdy zmítají 
v občanských válkách či jiných násilných konfliktech. „Naši” 
politici by si měly konečně ujasnit na které straně pomyslné 
barikády stojíme, je zcela protikladné na jednu stranu vykřikovat do 
světa hesla o demokracii a hodnotách a na druhou podporovat export 
zbraní do politicky nestabilních oblastí. 
 Bylo by nejspíš utopií předpokládat, že se lidstvu 
v nejbližší době podaří vzdát se, sice finančně přitažlivého, ale 
především krví páchnoucího obchodu se smrtí. Je třeba si říci co je 
pro společnost přínosnějším- výroba zbraní či dodržování tzv. lidský 
práv?..

Naštěstí ne všem je tato problematika lhostejná Nesehnutí a FNB 
zorganizovaly několik různých protestních akcí zakončených taneční 
after party čímž se pokusily udělat aspoň něco pro umlčení zbraní po 
celém světě za což jim patří můj velký dík a obdiv.
        
 »Bambi«



                    
Právě jsem dočetl článek z 25. čísla fanzinu Hluboká Orba s názvem „Vztahy zabíjejí lásku: 
Zabijte vztahy.“(str. 124-125) Autor tu píše, že vztahy, rodiny, manželství, partnerství – jsou 
špatné, zlé a že je to přežitek rozšíření křesťanství v našich končinách, atd.. nevím zda jsem slovo 
„vztah“ pochopil správně, ale chtěl bych k tomu něco napsat… 

VZTAH je slovo, které si stejně jako slovo Punk představuje každý jinak. Někdo si vztah 
představuje jako lásku, souznění, porozumnění, někdo jako médium, co slouží k sexuálnímu 
uspokojení, uspokojení svých agresivních choutek (násilí na ženach např.) , někdo jako oporu 
k žití sám sebe, nebo jako peněžní zaopatření-když peníze dojdou, vztah končí.. Slovo Punk si 
také každý představí jinak . Buď jako: „Dem se ožrat do němoty a punx not dead, dáme perník a 
no future, atd..“ Někdo hledá něco víc než povyražení s kamarády (což je taky důležité), ale 
pojďme zpět k vztahům. Svůj Punk si vychutnávejte každý po svém…
Život celý je jeden velký vztah. Už když se narodíte, automaticky vám přidělí vztah k rodičům 
(pokud vás rodiče neodloží), pomalu si zvykáte na svoji matku, otce a pokud jsou dobří, máte 
k nim většinou vztah dobrý, pokud jsou špatní, vzth je taky většinou špatný. Potom vyrostete, 
navazujete vztah k okolí (lidem, přírodě..), atd.. Nebýt rodiny, asi tadyy nic podobného nepíšu a 
proto si toho vážím. Stejně tak si vážím svých kamarádů (dobrých kamarádů), které zároveň 
považuju za svoje partnery a za součást svého života.
A je to právě ten VZTAH-který je součást toho ŽIVOTA a ten, kdo vztahy odsuzuje, odmítá 
navazovat, život podle mě nežije. Je to to samé, jako když zasadíte strom v tmavé místnosti, 
nezaléváte ho a nedáváte mu světlo..Zemře. Ale i vztahy se mění, končí, začínají, hrotí se a stejně 
tak jako ten strom snad někdy vykvetou..
I když v tomto článku má autor zajímavé vtipné postřehy jako: „Každý z nás má nějaký vztah 
s každým dalším na této planetě. Každý den si kupuju bagetu v korejském stánku. Jeho vlastník 
znal chlapíka , co se jednou bavil s Číňanem, který měl prostitutku, která měla bývalého kněze, co 
sdílel pokoj v klášteře s chlapíkem z Tibetu, co jednou na vlastní oči viděl Dalajlámu…Takže já 
mám svým způsobem vztah i s Dalajlámou.“, nebo „Ženy si neberou muže, berou si spermatické 
banky.“, a podobně, ale určitě nesouhlasím s tím, že jsou rodiny a manželství přežitkem 
křesťanství, i když je to ikona, kterou se křesťané tolik oslavují..Pokud si najdete partnera, který 
má podobné názory na život jako vy, doufám, že nějaké dítě není problém. Naopak.
Všechen ten Punk je o vztazích, což si většina z nás doufám uvědomuje (Ti, co ne, tak si 
pospěšte, už je na čase!!) a jak už jsem jednou psal, bylo by smutné, kdyby to všechno umřelo..už 
jednou si lidstvo vztahy víceméně pohřbilo, tak proč by jsme my, jako obyvatelé toho malého 
punkového „státečku“ měli pohřbívat sami sebe, tak jako ostatní?
Ty, co křivě pomlouvají, na oko s lidma drží a potom je zradí, neuznávejte a ignorujte. Dobrý vztah 
je základ VŠEHO.                                                                              
                                         ( Mazi )



SEXISMUS – POTĚŠENÍ, NEBO UTRPENÍ?SEXISMUS – POTĚŠENÍ, NEBO UTRPENÍ?SEXISMUS – POTĚŠENÍ, NEBO UTRPENÍ?SEXISMUS – POTĚŠENÍ, NEBO UTRPENÍ?
Další věc, která se ve „vztazích“ zhusta vyskytuje je sexismus. Co to vlastně je, ten 
“sexismus“? Sám bych to nazval určitou fóbií, nebo obavou, dále třeba jako 
utlačováním, ponižováním, apod. opačného pohlaví. A většinou tak ze strany mužů. 
Ani sami skoro netušíme, kde se všude jakákoliv forma sexismu oběvuje. Například ve 
známé reklamě na nejmenované pivo se sloganem „chlapi sobě“. Už to spojení těch 
dvou slov mi zdaleka nepřipomíná nějaké homosexuální heslo, (nic proti 
homosexuálům nemám - 100% je respektuju) jako spíš opilého manžela házejíc 
mluvícím otvírákem po ustarané ženě v domácnosti se slovy: „Kde mám kurva tu 
večeři! A votevři mi pivo, mám žízeň!“… Dost mě bere, když tohle někoho napadne dát 
do televize a ta televize to ještě podporuje-má z toho samozřejmě prachy, že ano…
Obrázek násilí v rodinách, zrovna díky alkoholu, je celkem častý a kde kdo si to na 
vlastní kůži zažil, když přišla opilá hlava rodiny domů a před očima svých dětí zbil svoji 
manželku a nakonec i je, svoje děti. Nechápu pozdější omluvy stylu: „Ale miláčku 
promiň, já se opil a neovládl jsem se..“               
Nejhorší na tom je to, že málo která žena se odváží proti tomuhle čelit a jsou i případy, 
kdy mu vše odpustí a tak to jde dokola, dokud oběť neskončí na psychiatrii, nebo 
v nemocnici s otřesem mozku a zpřeráženou čelistí. Smutné to pomyšlení, co může 
alkohol, (vlastně někdy ani ten alkohol „útočník“ nemusí pozřít)tak tedy - Smutné to 
pomyšlení, co může člověk své drahé polovičce udělat…
A to ponižování nemusí být jen fyzické, ale i psychické – jako třeba neustálé 
připomínání ženám, že „tohle je přece práce pro chlapy“, nebo že auto nejlépe řídí 
chlapy, a všecko nejlépe řídí chlapy, a i ten imaginární Bůh byl muž… (co když Bůh byl 
žena, he?)  
Dále se můžu zmínit o zneužívání žen v pornografii - nemyslím tím natočený, nebo 
vyfocený akt milování, ale znázorňování násilného aktu, kde většinou muž dominuje 
nad ženou, ukazuje jak „ON“ je tu „vládce“, akty kde muž ženu znásilňuje, nebo 
dokonce vraždí(!)(( tyto filmy se nazývají „snuff porno“, a i když se „snuff“ filmy , ve 
kterých jsou ženy vykuchány a nakonec zabity, promítají ilegálně (mimo jiné i proto, že 
nedávno bylo poblíž kůlny jednoho kalifornského filmaře objeveno velké množství 
hrobů zabitých žen), filmy, které simulují vraždy žen umučením, se stále těší velké 
oblibě. ("Snuff" znamená v pornografickém slangu zabití ženy pro sexuální rozkoš.)) a 
podobných výjevů, kdy žena dělá většinou to, co nechce. Ale zase jsou v tom peníze: 
Když čtete celkovou tržbu veškerého pornografického průmyslu, od časopisů jako 
Playboy a Hustler až po filmy typu Love Gestapo Style, vyjde vám ohromující částka 
osm miliard dolarů ročně, což je více než veškerá tržba tradičního filmového a 
gramofonového průmyslu dohromady. Skutečnost je ovšem taková, že velké množství 
filmových a hudebních obrazů je také pornografických, od přebalů goreových, či brutal 
deathových kapel, kde jsou většinou znázorněny zprzněné, nahé ženy (co ale čekat od 
kapel, které pějí o vytrhaných vnitřnostech a krvavých choutkách), až po stovky hororů 
se sexuální tematikou pro teenagery, ve kterých umírají mladé ženy sadistickou smrtí a 
znásilnění není prezentováno jako zločin, ale jako sexuálně vzrušující zážitek..
Ve spoustě zemích je žena ještě stále „otrokem“, kdy nemůže ani odhalit svoji tvář na 
ulici, ale my žijeme snad už trochu jinde a „ONY“ si v naší ( i když bohužel trošku 
zvrácené a poničené) společnosti zaslouží úctu a respekt. Vždyť nebýt těch „hloupých“ 
žen, nikdo z nás tu není…
                                                                                          ( Mazi )



...Recenze...
Thema Eleven – Choose your beast
(Střílek records - www.strilek.net)
Po tom, co jsem shlédl letošní Obscene fest, kde tato sebranka strhala kromě všech těch strun (mimochodem hrajou na tři 
kytary–pokud si vzpomínám) také moje emoce..ano-je to to uplakané emo. Hodně se mi zalíbili naživo a tak jsem počal 
tápat po nějaké nahrávce.
Choose your beast-vyber si svou potvoru… Texty takové poetické, zpívané anglicky, z nichž nejvíc se mi líbil text 
Revelation o lidském stádu. Kazeta začíná krásným intrem, potom ty struny a pak Vás to pohltí a vyplivne po 35-ti 
minutách až na konci poslední písně..Pro lepší procitnutí si oči protřete Alpou..Fakt to zlepší atmosféru..
                                                                                 www.thema11.czechcore.cz

Lahar/Nesoučást Stroje - split kazeta
„Vítáme Vás na palubě smrti!“ Mixér se roztáčí, ahurghkrrhaaa….
…Tak tato strana píseckých Lahar je totální peklo…Intro v podobě dobové písně dvacátých let, kliďánko..Nastává ticho a 
pak..Uřvaný crust, taca-taca-trr-trr, prostě krása..Ale naživo jsou ještě lepší! A jako bonus-punkové cover vály od 
Agathocles a mých oblíbenců Resist…
Na druhé straně to rozbalují Nesoučást Stroje se svým super fastcorem, kteří jsou taky výborní, hrají podobnou muziku jako 
Lahar, ale ne tak divoce. Koupí tohoto two way splitu podpříte berounský klub Alternativ (koukněte na 
www.lomikámen.cz), takže neváhejte-vřele doporučuji!! Seženeš na Insane Society records (teda alespoň si to myslim)…

Lumen – Raison D’Être
(Day After records – www.dayafter.cz)
Jak z názvu alba této české kapely plyne, (francouzské raison d’être znamená něco jako „důvod k bytí“) bude se asi jednat o 
další poetický emo hardcore projekt.. Nidy předtím jsem o nich nic neslyšel , až se ke mně dostal tento CD nosič z roku 
2000. Tak jsem ho jednoho večera frkl do počítače, lehl si a koukal do stropu…Jejich muzika zní chvílemi jako Thema 11, 
nebo Wollongong (z těch známějších kapel), ale určitě mají svůj osobní styl – takový psychedelický, místy maniodepresivní 
(jak se střídají ty pomalé, utahané pasáže s těmi rychlejšími, uřvanými), melancholický a svým způsobem i „veselý“ mix 
toho všeho na mě docela zapůsobil – pro mě parádní muzika pro říjnovo-listopadové deprese, která mě pohltí ještě 
hlouběji…Pro všechny milovníky psycho ema – skoro všechny písně okolo 10-ti minut (jak to u tohohle stylu bývá 
zvykem), set dlouhý okolo 45-ti minut, snad jen škoda, že se tu česky mluvená slova (ne-nejedná se o francouzskou kapelu, 
nýbrž českou..) mihnou jen místy – nazpíváno je to v angličtině….
So, come on everybody – let’s cry! 

Gride – Discography 1996-2003
(Obscene recs.)
Tak tuhle kapelu z jížních čech mnohým hard core fanatikům nemusím ani představovat-je docela dost známá a to nejen u 
nás…Tahle nahrávka obsahuje 49 válů z let 1996-2003,v podobě CD-nosiče ještě navíc potěší svými videi, fotkami, plakáty 
a různými speciálními noise bonusy..
Je těžké popisovat co hrají za muziku, nezdá se mi, že by napodobovali nějaký styl-mají svůj vlastní..Nazval bych to 
GrideCorem-hutné, rychlé, úderné…Každopádně kdo tuhle nahrávku nemá, může si jít skočit z mostu..A pro ty, kdož 
odmítají sebevraždu-seženeš je u Obscene productions (www.obscene.cz)..
Mimochodem, je to silně návyková muzika-jak je neslyším alespoň jednou denně, jsem nesvůj..

Homomilitia – Twoje ciało-Twój wybór
(Nikt Nic Nie Wie records - www.nnnw.nowytarg.top.pl )
Z polského labelu NNNW jsem slyšel a dokonce i vlastním pár skvělých nahrávek (např. polští DEZERTER-Kolaboracia, 
WŁOCHATY-Droga Oporu, INKWIZYCJA-Na własne podobieństvo; či angličtí CRASS-Penis Envy, Feeding of the 5000; 
CRESS-Monuments, nebo skotští OI POLLOI-In defence of our earth, atd.)a proto jsem už dopředu uznal, že půjde o 
dobrou desku. A taky že ano. Po spuštění kazety (je nejspíš k dostání i jako vinyl, ale nevím-nahrávka je stará, z roku 1995) 
se na vás vyvalí podivuhodné intro připomínající zábavové kapely 80-tých let s kombinací diskotékového ploužáku, ale 
chvilka strpení Vás přesvědčí, že o žádné ploužáky se jednat asi nebude. Zazní první pokroucené tóniny a zaručeně Vás 
strhne kombinace žensko-mužského zpěvu, husté kytary a basy a zběsilý praskot bicích v podání 100% hardcorepunkové 
kapelky z polského Łodze. Po muzikální stránce se mi líbili a tak jsem se vrhl na texty. Po netrpělivém a beznadějném 
přelouskávání polských textů jsem se raději chopil přiložené anglické verze (nojo, jsem přece Slovan-měl bych to umět, ale 
polski negoworym a angličtinu zvládám na jedničku,…(ach, to sebevědomí..)) a tak jsem se dozvěděl o zajímavém pojetí 
pojmů jako: lidské fobie, diskriminace žen, masové super korporace, netolerance, devastování planety, vyvíjení lidského 
mozku, či klasické fašistické policie. Z jejich textů jdou silně cítit nápady skotských Oi Polloi, určitě je asi dost poslouchají 
(tak jako já)-a to vůbec není na škodu. Jedině dobře! 
40 minutek uběhlo a kazeta končí, ani se nenadějete…a já ji pouštím znovu…

 



N.V.Ú. – Vzorek bez ceny
(Cecek records – www.cecek.com)
Tuhle punkové uskupení zná snad každý punker pod českým sluncem (možná snad i pod nějakým jiným..), ale nevím 
co si o nich mám myslet..Kapela  je dnes asi trochu jinde a trošku se mi vymiká punkovému smýšlení. Stejně tak jako 
pořádání jejich mega Antifestu..Ale pojďmě k muzice. Intro v podobě modlitby z nějaké mše a pak jupíjupí 
pogopunk..Myslim, že spolu s albem Z ŘADY(2000) je tohle docela průšvih…Fakt mě to mrzí, protože je to hudba 
na který jsem začínal a třeba alba OBCHÁZÍ MĚ DOKOLA(1990), TAK JSME DOŠLI(1991), nebo 14 DNÍ(1994) 
sou fakt parádní a občas si je poslechnu… Ale „páry těžkejch bot, zase razej do hospody..“a písnička hned po ní 
s hustě popovým nádechem mě docela rozesmála..sorry kluci, sorry Cecku a sorry všem těm kterým se tohle líbí, ale 
mě to nic moc neříká…vypínám…Hold někdo postupem času zraje jako víno a někdo se zase kazí jak mlíko..

Bombenalarm – Buried alive
(Unsociable records/Fuck Yøga records – www.fuckyoga.tk)
Uff..Německá smečka Bombenalarm…Psát recenzi na kapelu, která naživo dokáže trhnat cáry vašeho těla(menší 
podrobnosti najdete v reportu na jejich vydařený koncert ve Žďárském Batyskafu), je dost těžký a v žádným případě 
se to nedá srovnávat s kazetou, kterou jsem zakoupil v jejich distru..Stála mě pouhých 60 korunek(to bude asi tím, že 
jsme v té EU)a koupě stála určitě za to: Ultra velký booklet v podobě staré japonské vlajky a hřbitovního 
panoramatického pohledu ze záhrobí, kde najdete anglicko-německy psané texty v parádních slovních spojeních a 
frázích, které taky určitě stojí za to přeložení..o muzice ani nemluvim-prostě dobrá věc!Nevím klolikáté v pořadí je 
tohle demo, ale fakt paráda-100%pure punk..nic víc.

Easpa Measa – Renounce&Dethrone
(Impregnate noise laboratories – www.impregnate.wz.cz )
Irsko+dvě kytary+bicí+basa+ženský a mužský vokál=super trhák. Takhle bych asi napsal matematickou rovnici této 
kapely z Irského Dublinu. Kazeta začíná pomalým hutným intrem a za rohem vás zaskočí smečka štěkajících vlků, 
která na vás nezanechá místečko v klidné poloze. Buď to vypni a jdi se zastřelit, nebo zapni a spořádej tohle velké 
sousto extra dobroty.. Hodně zajímavá hudba podobná Portlandské kapelce Remains Of The Day, akorát tam chybí 
ty housle-naopak je zde ten charismatický hlas zpěvačky.. Já ty zpěvačky prostě žeru. Další věc:texty-ty jsou napsané 
v jedné velké básni-co text k písničce, to básnický počin jako hrom! Nejvíce se mi líbí texty Maggots&Worms (červi 
a housenky) a Non-Issue (nezájem)prostě texty o životě, tak jak by měli být. Easpa Measa, tu mám takový pocit u 
nás někde hrála, ale nějak jsem to nestih..Krása.
                                                                                                 www.easpameasa.com

Kritická Situace – kazeta
(Hirax records – www.hiraxrecords.sk)

Kapela, která hrávala v období, chvíli po tom co jsem se narodil(jsem ročník 88‘) nahála desku v roce 1992 na Day 
After rec. V roce 2003 vyšla na reedici u Hirax records na slovensku a teď, zrovna co jsem se k tomu dostal, 
neposlouchám skoro nic jiného: „Už nikdy nevemeš pušku do svých dlaní/nikdy se neozbrojíš žádnou zbraní/už 
nikdy nezamíříš na bratra svého/už nikdy netrefíš se přímo do černého/Nikdy!“v písni „Nikdy Víc“ o odmítání 
vojenské služby, nebo „Podívejte, už zase ženou koně přes překážky/porodí je, vycvičí a nakonec utratí…vraždí a 
ještě jim za to někdo zaplatí…jenom na nás záleží,co bude následovat/jak dlouho budou ještě stát dostihové dráhy/
kolik krve vyteče z nevinných hřbetů/než navždy zastavíme nelítostné vrahy-óóóÓÓó´hanba vrahům!“ o týrání koní 
na smetánkou oblíbených koňských dostizích a vůbec hlavní oblíbená pecka a můj hit je vál „Jeden z nich…“o 
fašistickém násilí, který se tak hojně oběvuje jako cover třeba u brněnských See You In Hell, nebo u teplických NOT 
i jinde..texty se většinou pohybují v antimilitaristické a antinásilnické tématice a připomínají mi dost moje oblíbené 
anglické anarchopunkové uskupení jako jsou Conflict, či Crass. Samozřejmě ne muzikou, ale texty. Muzika je v dost 
technicky náročném provedení-pohybují se v takovém rychlém hc/punku s hodně metalovým nádechem, parádní 
sólíčka a vyhrávky a hlavně(pro ty co furt kňýkaj, že těm crustovým prasečinám nejde rozumět) textům s přehledem 
rozumíte a stíháte je, i když se jedná o docela rychlou hudbu. Kvalitní hudba+kvalitní texty=dobrá kapelka a tou KS 
určitě byla.(r.i.p)

Craft / Lout Society Kürse split 

První z těchto dvou psích smeček na vás vyštěkne francouzské uskupení Craft se svým hrubým hardcorem, kde se 
míchají rychlé a pomalé pasáže jako na běžícím páse, hlavně se mi líbí zpěvákův hlas-chvíli mi sice trvalo, než jsem 
si nato zvykl, hrají takovou neobvyklou muziku..Druzí a poslední na řadě jsou holandští Lout Society Kürse. Co 
k tomu dodat? Fanoušci Průmyslové Smrti z Jihlavy by řekli, že hrajou jako oni a fakt-nemají k tomu 
daleko..(nejezdíš za nima náhodou zpívat Mičle?) Supr ječák a fastcore jak sviň. Eat and die.



Čaute děti!Chtěl bych vás seznámit s 
jedním městečkem. Je to městečko, jako 
každé jiné, akorát v něm žijí ježci. A 
tito ježci si zde v rámci svých možností 
spokojeně žijí. Chodí do škol, do práce, 
sportují, množí se, no prostě žijí si tak, 
jak se jim líbí a nic jim nechybí. Jen čas 
od času si ten největší ježek ve městě, 
říká si Kápo, umine, že potřebují víc 
pro své spokojené žití a sebere všechny 
ježky z města, nechá jim nabrousit 
ostny a vyrazí na okolní vesnice mývalů 
nebo jezevců ukázat, kdo že je tady ten 
silný.
Jediný, z koho má Kápo strach je kmen 
dikobrazů, žijící kousek od nich na 
sever. Tento kmen má totiž dávat pozor 
na mírumilovnost všech v okolí. A ještě 
k tomu každý ví, že dikobrazi mají větší 
ostny než ježci, a že je umí i 
vystřelovat. Proto jim Kápo před 
každou takovou výpravou pošle zásilku 
těch nejčervenějších jablek a tím jim 
zavře na čas ústa. Toto chování se však 
přestává líbit pár ježkům, kterým se 
hnusí ubližování jiným tvorům přírody 
jen kvůli malichernostem jednoho z 
nich. Vždyť si žijou spokojeně a 
nepotřebují větší území nebo víc jídla, 
tak proč by měli používat tak 
nebezpečné zbraně jako jsou jejich 
bodliny? A tak se těchto pár odpůrců 
útlaku Kápa rozhodlo, že řeknou jednou 
pro vždy dost a své silné bodliny si 
opatřily do jedné korkovými špunty.
Toto ovšem Kápa rozhořčilo a nechal 
tyto rebely chytat a jejich špunty jim 
zabavoval. Dokonce zakázal i jejich 
výrobu, ale tento rostoucí dav se mu již 
zastavit nepodařilo. Mnozí z nich raději, 

než aby své ostny museli znovu použít 
si je nechali od veverek navždy a 
nenávratně zaoblít a tak se stali pro 
Kápa nepoužitelní.
Nezvyklé chování ježků se doneslo i na 
sever k dikobrazům. I zde se našli 
sympatie ze strany většiny a nemálo 
dikobrazů své bodliny do jedné 
vystřílely do hluboké propasti. Toto 
Kápa totálně zdecimovalo. Začal se 
svými nejvěrnějšími plánovat útěk, ze 
strachu před trestem za jeho zločiny. 
Nestihl to však. Dav zbavenný ostnů ho 
zadržel v jeho luxusní noře a i s jeho 
kumpány byl poslán k veverkám, kde 
mu byly odstraněny všechny ostny tak, 
jako ostatním. Od té doby o Kápovi už 
nikdy nikdo neslyšel. Říká se ale, že se 
za svůj holý hřbet tak styděl, že si zalezl 
do nory a už nikdy odtud nevylezl.
V celé krajině se poté rozšířila radost. 
Všechen strach z ježků a jejich ostnů 
byl tatam a všichni bez ohledů na 
živočišný druch jen tančili a radovali se. 
Tak a to je konec vyprávění o ježčím 
městečku.

Doufám, že si lidé rozumní vezmete z 
této skorobajky ponaučení a že když si 
své ostny nezaoblíte úplně, tak že si je 
alespoň do jednoho opatříte korkovými 
špunty!   DÍK

tento výplod ze mne vyšel na popud 
chorých mých zapálených blan 
mozkových, na inspirujícím ozdravném 
pobytě v jednolůžkové cimře 
infekčního oddělení Jihlava.
-šťépa-                             /peace or piss/

POHÁDKA???



...Reporty......Reporty......Reporty......Reporty...
3.června Garáž DIY

Happy three bands:Human Steak,Průmyslová smrt,Ruce po obrně
V pátek se konal koncert 3 místních kapel v garáži DIY.Kolem 7 hodiny večerní sem se stavil
K Tonymu…bla,bla,bla…..Ve čtvrt na 8 sme nasedli na trolejbus a jeli……bla,bla….
Když jsem přicházeli ke garáži už z dáli jsme viděli hlouček lidí před garáží….Přisedli jsme si a 
první informace kterou nám Johan sdělil byla že mají pivko za 10,- super…Pak sem se ale od 
Majtyho dověděl že Průmyslovka dneska nepovalí,měli je vystřídat Mothortrax ale ani ty nebyli 
v kompletní sestavě….Takže je to na Human Steak a RPO…..Lidi se trousí a myslím že je jich 
tu dost!!!Human steak se připravují ale najednou spadne elektřina a tak jde Johan klíčem na 
všechno otevřít elektro bednu a spravit to…V pohodě elektrika běží…Kolem půl devátý,Human 
Steak dou na věc!punk/underground::::!!!!Zase mě přesvědčili že Human steak se nejmenujou 
jen tak pro nic za nic!!!!Docela dobře to do nás narvali…V garáži začínalo bejt vedro (jak 
v pekle!)plno lidí se tudíž hrnulo ven…Dali sme si pogec….Skvělej koncert jako vždy….Končí 
kolem čtvrt na deset…přenášej věci do garáže PRSA a připravují se RPO!!!!Sem na ně 
zvědavej,jo jo to bude…Dali se do toho,lidi se narvali dovnitř že sme tam byli nasraný na sobě 
jak nevím co…Dvě kytary,basa,bubeník se svým vokálem a skřetí jekot Maziho byl 
smrtelnej…něco jako Němá barikáda…Hned v prvních vteřinách koncertu Johan vyskočil na 
strop a začal spidermosh!!!!brutal,fekál a kdoví co ještě!!!!!Nezbejvalo moc času do desíti tak 
sme si to chtěli užít…Taky že jo!!!! Tu tam někdo si hrál na stropě na pavouka!!!!Mazi to taky 
každou chvíly nakopl a už se vznášel v davu Haluz!!! ….fakt hodně dobrý…tancujem mosh 
bude z nás mošt!!!Docela se to zvrhávalo. Ale desátá hodina se bohužel rychle 
blížila….fuck!!!!byli jsme v nejlepším,ale noční klid je noční klid….RPO končí a garáž se 
vylidňuje….Prej tu byli i fízlové a kecali že tu bude v 22:00 klid..no…Pak už sme se ňák 
rozloučili..Přišla brutal žízeň….Fero,Tony,Edison a já sme se vydali nočnímy ulicemi…Na 
náměstí se Edison a Fero vydali někam na Letňák a my s Tonym sme se pěšky dopravovali nocí 
na druhej konec Jihlavy….Přešli sme ňák a pak už nevím…asi sem došel domů a usnul….!!!Byl 
to skvělej koncert škoda že skončil tak brzo…Chci poděkovat kapelám,lidem co přišli a 
organizátorům…Doufám že bude víc takovejhlech akcí v garáži páč tam je to super punk 
prostředí i zvuk je v poho….Těším se příště……MOSH OR DIE!!!!!
       (Buči)   
Sobota 25.6. 2005 – Přísnotice u Brna
RISPOSTA (local)
FESTA DESPERATO (Brno)
HOMOCONSUMENS (Vsetín)
CO-CA (Rožnov)
Z ranního snu mě budí SMS od Johana, že musí být na brigádě v Polné a že do 
Přísnotic nejede, takže výlet do vesničky za Brnem byl jen na mě. Naštěstí už v pátek 
jsem jela domů - do Velké Bíteše, takže cestu do Brna jsem měla už trochu 
zkrácenou…13:45 odjezd do Brna, dnes byl pěknej pařák, takže třicetikilometrová 
cesta ve dvě v odpoledne nebyla nic moc..Ze Zvonařky rovnou na vlakáč - přiznám se 
že na vlakáči jsem vždy nesvá, páč vlakem moc nejezdím. Vždycky tak trochu 
zmatkuju a nevim kam nastoupit.. Ale ujala se mě jedna hodná paní, která zrovna jela 
stejným směrem a vzhledem k tomu, že to byla starší dáma a já s ní navázala rozhovor, 

 



byla jsem odsouzena celou cestu poslouchat její vyprávění o návštěvě jejího 
synáčka…
Tak – Žabčice a výstup. Měla jsem štěstí, po cestě samé milé paní a jedna mi ukázala 
přímou cestu z Žabčic rovnou do Přísnotic. Bylo to asi ještě 2km. Po cestě vtipné 
cedulky s navigací a k tomu ten šílenej pařák, který mě donutil sundat si tenisky a jít 
po rozpálené silnici pěšky a mega puchýře na nohách byly hned na světě…S menšími 
problémy jsem konečně dorazila na místo. Celkem pěkná a velká hospůdka na konci 
vesničky, akce se konala venku na zahrádce hospody. Příjemný místo, kde naštěstí 
byly stromy, takže slunko nemělo šanci. Přijela jsem dost brzo - kluci teprve 
připravovali aparát. Vápno (Festa Desperato-pořadatel akce),  den předtím slavil 
docela burácně narozeniny, takže nikdo nevypadal moc čerstvě ani odpočatě. Kluci mě 
pohostili těstovinami, který vařil basák skupiny Basto a  nikomu asi moc nesedly..
        Zahrádka se začala plnit a první kapela připravovat. Shromáždilo se asi 40 lidí a 
začlo se hrát. První hrála místní kapela RISPOSTA – mladá banda, která měla dnes 
svoji premiéru. Ve složení: kytarista z Basto na bicí, bubeník Vápno z Festy Desperato 
za mikrákem, místní 13-ti letej týpek na basu a Mirus z Přísnotic na kejtru. Set byl 
docela povedenej, Vápno je hodně táhl. Bicí a basa chce ještě dost trénovat, ale 
myslím až se sehrajou, bude to dobrá kapela na který bude v klubech narváno. Po nich 
hned hrála FESTA DESPERATO. Co k téhle kapelce dodat. Brněnský raw punk jak 
cyp. Jak by řekl Vápno „TO MUSÍ SYPAT!!“. Ale na klukách šla trochu vidět únava 
z předešlé oslavy a časté chyby na bicích a kejtrách byly dost slyšitelné. Jinak dobrej 
set… Pak menší pauza a po pauze se nám zvedl pěknej vichr a začalo pršet, takže se 
rychle celá akce přesunula dovnitř do hospody. Chvilka zdržení a začlo se zase hrát. 
Na řadu přišla rožnovská kapela CO-CA (COmplicité CAndidé)- přiznám se, že z mp3 
se mi nelíbili a ani v Hamrech na koncertě jsme z nich nebyla nijak unešená, ale teď 
pro mě byla asi nejlepší kapela večera – hospoda narvaná k prasknutí a do uší se linul 
jen příjemnej a veselej Punčík..fakt paráda.. Borci ale nehráli moc dlouho – konec 
musel být přesně v deset hodin večer. Takže museli končit, aby se dostalo času na 
poslední kapelku. Jako poslední hráli vsetínští HOMOCONSUMENS se svým italsko-
valašským přízvukem. Na ně jsem se dost těšila, ale asi to bylo únavou, moc jsem je 
nezvládala a i lidi po CO-CE se nějak rozprchly. Během jejich setu jsem spíš řešila 
Jožkův(SYIH) ztracený flash z ucha (to je taková ta hustá „náušnice“ v podobě 
ocelové matice kterou si strčíte do roztáhnutého ušního lalůčku a pak zkrz ucho 
můžete strkat prsty..v africe si tam strkaj rovnou talíře…-redakční poznámka).
Tak a konec. Pak už nastala jen brutal after party. Akce se myslim dost vydařila i přes 
to počasí - co nás překvapilo…Spát jsem šla kolem čtvrté ranní, moc to nešlo, protože 
dva členové HOMOCONSUMENS řešili nějaké opilecké spory v místnosti, kde se 
spalo, ale Pája(Festa Desperato) zavelil a byl klid. Ráno malé kouřové posílení a ve 
dvanáct na vlak do Brna a domů… 
Teď jsem mluvila s Vápnem a prý další akce už asi neklapne, protože majitel nadával 
na bordel..škoda no.                                                                  
         /Minieli/

 



Pondělí 18.7.2005 – Žďár 
nad Sázavou, klub 
BATYSKAF
BOMBENALARM 
(Německo)
I.O.U. (Norsko)
FESTA DESPERATO 
(Brno)
LYCANTROPHY (local)
P.K. (local)
Na tenhle koncert jsem se 
těšil už dost dlouho dopředu 
a když jsem se dozvěděl, že 
tu bude hrát ještě jako 
bonus kapelka I.O.U. 
z dalekého Norska, Žďárský 
Batyskaf byla moje jasná 
volba…
Po návštěvě mého nemocného 
kamaráda Štěpána, který 
v době, kdy tohle píšu tráví 
školní prázdniny na infekčním 
oddělení na samotce za 
skleněnou tabulí(tímto ho 
zdravím a doufám, že až tenhle plátek vyjde, bude zase zdravý jako řípa a bude zase 
skákat do křovisek), jsem doťapkal na autobusové nádraží tady v Jihlavě a po připojení 
se ke Králíkovic rodince a k Přísnotické bandě RISPOSTA(zdravim  kluci!!), která tu 
poblíž Jihlavy chatařila, jsme společně vypluli parníkem směr komunismem zkažené 
město Žďár nad Sázavou. Cesta netrvala dlouho a už jsme pochodovali do místního 
klubu BATYSKAF. Po zajímavém střetnutí s místními alkopunx a spořádání dvou 
ledňáčků po cestě(teplota se pohybovala mezi 35-78C°)jsme dorazili.
Koncert měl začít v sedm hodin nějakou videoprojekcí a jak už to tak bývá, začal 
okolo osmé(bez videoprojekce) a už se připravovali místní punx- PK. Mě osobně moc 
nezaujali-bylo to takové chaotivní, pařili na ně jen ti alkopunx, co jsme po cestě 
potkali a co sem po hodinovém zpoždění došli.. Set skončil a začala se promítat 
slíbená videoprojekce a koho tam nevidím-japonské střapaté, otrhané a dost hlučné 
crustery..(sakra, zapomněl jsem jak se jmenujou..ach ta skleróza..) Po videoprojekci se 
začli chystat další místní-tentokráte LYCANTROPHY. A jak tak koukám, pořád 
nevidím jejich zpěvačku! Hm..prý má práci a že tu s nimi dnes hrát nebude..nu nevadí, 
byl jsem sice trochu zklamanej, ale…Chvíle ticha a následuje ultra rychlá grindová 
zvuková stěna a atmosféra se začíná trochu zvyšovat. Škoda jen, že hráli tak krátce-
kvůli ostatním kapelkám a taky hlavně zkrz to časové zpoždění, takže než jsem se 
stačil rozkoukat, už se tihle tři chlapíci loučili a utíkali z pódia. Rychlý, krátký, a 
zdar… Krátce po nich naskákali na pódium Brněnští FESTA DESPERATO a začli 
vařit ten svůj super raw crustpunk(mohli jste je vidět v Jihlavě v Garáži DIY-teda než 

 



tam přijeli páni policisté a típli to), publikum začalo zvěřit a počalo se to točit, motat, 
skákat, hopsat, dokonce došlo i na nějaký ten stage diving a atmosféra byla zhoustlá, 
že by ste ji mohli krájet…Akorát došlo na menší rozbroje mezi Jožkou(SYIH) a zase 
těmi místními alkopunx, kteří se nechali trochu více unést a trošku to tam nezdravě 
pokopali..Myslím, že ani jedny trencle nezůstaly suché.
Vyždímal jsem svoje dredaté uskupení na hlavě, ochutnal dobré černé pivo(str8 edge 
4ever!!) a začal se zajímat, kdo že to teď vystoupí.. I.O.U.-O této norské kapelce jsem 
jaktěživ nic neslyšel a tak jsem byl dost zvědav. V sestavě: 2kytary, basa, bicí a zpěv 
začli brousit parádní hardcore/punk, dost osobitýho stylu-nevim k čemu to 
přirovnat..prostě paráda-kdo nepřijel, neví. Mosheros se zase rozjeli do plných otáček 
a já už neměl na sobě nic suchého…No ale to nebylo ještě všechno, po totálním 
fyzickém vyčerpaní následovali němečtí BOMBENALARM, se svoji pokérovanou 
image(viděl jsem, že vytahovali z dodávky i skatefošny)super punkem a zpěvákem, 
vypadající jak 100% zombie..Nevim, kde se ve mně vzala ta síla, ale prostě to nešlo 
tam stát jak trubka..uhh..zombie party mohla začít. Zpěvák vysával mozky, zbytek 
kapely trhal uši a moshing zhusta překračoval moje fyzické meze..Došlo i na svlíkání a 
už se nad davem vznášelo nahé tělo s mikrofonem v krku, křepčilo se, vejskalo a já 
plakal.. Super set, třikrát se přidávalo, zpěvák byl full of sweat(dokonce ždímal 
tričko), lidi byly full of sweat(myslim, že je ždímali taky), prostě úplná nirvana…
Po skončení jsme se nacpali do auta s další jihlavskou výpravou Průmyslové Smrti a 
s doprovodem japonského total uchylného noisegrindu(nebo co to bylo za bláznovinu) 
frčeli domů…Tak pěkně se mi dlouho nechrupkalo..
P.S. Lituju všech těch, kteří radši seděli doma u estrády na Nově…                          
/Mazi/

Pátek 9.9.2005 – Yacht klub, 
Brno
FESTA DESPERATO (Local) 
MASS GENOCIDE PROCESS 
(Uherské Hradiště)
THE FLAME STILL BURNS 
(Slovensko)
BORN/DEAD (Usa)

Po úmorném pátečním školním dnu jsme se 
ve čtyřčlené skupince sešly na Jihlavském 
vlaknádraží a hurá do Brna. Vlak měl výluku, 
takže jsme polovinu cesty jeli autobusem, ale 
i tak byla sranda…Něco po půl čtvrté jsme 
dorazili před brněnský vlakáč a nohy nás 
donesly do punkového hypermarketu Spodní 
Trakt (nebo to byl ten Dolní?-Už nevim..), 
kde jsme se setkali v jednom z obchůdku 

 



afrických výrobků s pravděpodobně mimozemským prodavačem(co se tam odehrávalo, to vám 
asi nepovím, protože komunikace s tímto zvláštním člověkem byla dost jedinečná na to, aby se 
to dalo někde napsat..), který nás uvedl asi taky na jinou planetu, protože sotva jsme vylezli ze 
spletence obchodů, tak jsme se ocitli úplně jinde, než jsme asi chtěli…No prostě jsme se ztratili. 
Po pár info telefonátech jsme nastoupili do šaliny s nadějí dobré cesty a konečně jsme se někam 
hli, protože se blížila osmá hodina a nechtěli jsme nic promeškat..Jenže ouha. Po vystoupení 
jsem zjistili, že se právě nacházíme u fotbalového stadionu. A že tady zrovna hraje Baník. Na 
jedné straně skupinka policejních těžkooděnců, na druhé proud odcházejících fans, který měli 
místo mozku nejspíš fotbalový míč křičícíc heslo „SMRT BANÍKU!SMRT BANÍKU!“…
…Odvaha zvítězila a s úspěchem jsme prokličkovali mezi fanoušky až k vytouženému 
Yachtu…. 
Byl jsem tu poprvé a docela mě to tu nadchlo, zaváněl tu takový ten punkovo-garážový puch..V 
pohodě místo..Po chvilce začli hrát brněnští FESTA DESPERATO-popisovat to nemá snad už 
ani cenu-každý to někde už beztak viděl..)) Ne, docela mě potěšili jejich nové písničky,hehe 
troufnu si říct-se špetkou ema(chvílema to znělo jako mutace těch amerických kapel jako třeba 
REMAINS OF THE DAY)…Radši toho nechám-někdo by se třeba urazil..No, bylo to dobře 
zahraný.
Další na řadě byli uherskohradišťští grindbruteři MASSgenocidePROCESS se svým 
kořalkovým náklepem. Bohužel ti už se mi tolik nelíbili…Na kazetě se mi zdáli lepší. V kotli se 
začal dokonce už i někdo hejbat(nejenom kejvat hlavou) a taky jsem pochytil, že tu bylo docela 
dost holek, (což se jen tak na akci nevidí)takže jsem se 
přesvědčil že všechny holky neposlouchaj jen skáčko..) 
Jo a co mě ještě potěšilo, bylo to, že se uvnitř klubíku 
nekouřilo, takže moje anticigaretové plíce skákaly 
radostí…Kdyby to tak bylo na všech akcích..
Nu a další hráli(pro mě ještě neslyšení)slovenští THE 
FLAME STILL BURNS. Parádní pozitivní muzika 
s dvouma vokálama(se zpěvačkou) ve staroškolním 
HC štýlu a pořádným odpychem! Přistihl jsem se, 
že po celou dobu jejich setu jsem se ušklíbával a smál, a 
občas mi běhal mráz po zádech, a to se mnou dokáže 
málokterá kapela…Ještě mě potěšil komentář ke každě písničce zvlášť a texty taky stály za 
to…ufff
No a na konec to nejlepší. Americké trio BORN/DEAD se svým anarcho-hc/punkovým smrštěm 
s různými vlivy a rozhýbávacím programem –poslouchej-vyskoč-zvěř!-, mě nakoplo a 
pohltilo..a totálně vyčerpalo..dokonce došlo i k menším rodinným mosh parádám.. Den poté 
hráli v Hradci Králové a nevím kde ještě, ale kdo je nestihl, nechť lituje své nedochvilnosti a 
spytuje své svědomí…Nevím co k nim více napsat-prostě stoprocentní muzika…
Asi hodinu po koncertě jsme vypluli nočním svozem k hlavnímu nádraží zpět. 
..Při noční svačině na jedné ze zastávkových laviček se přímo vedle nás odehrála menší 
bitka(násilné velkoměsta, nechtěl bych tam bydlet), tak jsme se raději přesunuly pomalu do 
vlaku a všichni pomalu usínali…Jenže to nebylo všechno. Po cestě nás pořešil pan průvodčí, že 
prý jedeme špatnou trasou a že budem muset doplácet..Tak nám napařil skoro tři stovky navíc, 
jenže jeden z našich členů výpravy si pustil hubu na špacír a řek mu, ať si stěma penězma vytře 
třeba prdel a pan průvodčí si pozval neznámé orgány(že by dálniční policie?)v podobě ošklivých 
goril se skřivenýma obličejíčkama..A to už sranda přestávala.. 
No, nakonec to dobře dopadlo, všechny zuby byly na svých místech a po dlouhé rodičovské 
přednášce a velkohubých výhružkách nás pokojně nechali žít…
Pak nás čekali už jen vytoužené voňavé postýlky..
                                                                                              /Mazi/











15.9. Los Fastidios (it), Rospor 
Brno Favál 150,-/180,- 

16.9. Born/Dead (hc/punk, 
usa), Mass Genocide Process 
Havířov 

24.9. SPS, Korupce Brno 
Musilka 100,- 

25.9. Migra 
Violenta (hc/crust, 
arg), Gospel of the 
Future Uherské 
Hradiště Mír 

25.9. No Comply 
(uk), Flaming Cocks, 
Anyway Praha 007 

27.9. Bickle´s 
Cab (crust punk, uk), 
A-Brigade Most-
Vtelno Za vraty 

27.9. Karl Marx, 
Kylesa (usa), Lahar, 
Festa Desperato, 
Lycanthrophy, NOT 
Hradec Kralové El 
Diablo 

28.9. Bickles 
Cab (crust/punk), 
A-Brigade Praha 
Daleko od Burundi

30.9. Mass 
Genocide Process, 
Re-Intoxication, 
Lycanthrophy, RPO, 
Bad Victim, NOT 
Jihlava RC Maňana 80,-

30.9. Chip Hanna (ex-US 
Bombs, One man army), Austin 
Lucas (usa) Praha 007 120,- 

30.9. Němá barikáda, 
Ahumando Granujo, Lycanthrophy, 
Skan8lu, Vyčůrat a spát, NOT Velké 
Chvalkovice u Kolína  od 19.00

70,- 

1.10. Bangarang (emo/hc, d), 
Defect Confusion (emo/hc, d) Most 
Za vraty 

1.10. E!E, Totální nasazení, 
Zeměžluč Frýdek-Místek Sokolík 
100,-

1.10. Konec 
konců, Marshband, 
Pawnshop, 
Soukromey pozemek, 
To nevadí Příbram 
Junior klub 60,- 

1.10. Slobodná 
Európa, The Rest 
Břeslav Kafé Piksla  

1.10. Němá 
barikáda, D.N.K., 
Colymbosathon 
Ecplecticos, Who Ate 
My Skate? Praha 
squat Milada 

2.10. Up To 
Vegas (rockabilly, d), 
Green Monster 
Praha Matrix 

14.10.  Spínací 
špendlík, Orangecap, 
Paragraf 219, 
Vobsazeno, Výtlem 
ze tmy, Dukla 
vozovna, To Be 
Continued... (hc/
punk, a) Most Za 
vraty 60,- 

14.10. Němá barikáda, Gride 
Tábor Orion 

18.10. The Power & The Glory 
(usa), Transmission 0 (nl), Flowers 
For Whores Praha 007 

22.10. Čertůf punk, WE-ME-NO, 
Sněžná slepota, Nátěrová hmota, 
Punk Floid, Sicherhatesystem, 
Demarche, Vision Days Hradec 
Králové El Diablo 

KoncertyKoncertyKoncertyKoncerty



17.11. Skatalites (jam) 
Praha Akropolis 

18.11. Garage (it), Houba, 
Orangecap, Sex Deviants Praha 
Vagon 100,-

20.11. Deathtoll (usa), Basto 
Brno Yacht

20.11. Captain Everything 
(punk, uk), Live Evil, RAF 
Bystřice pod Hostýnem Bar 7 

26.11. Lahar, Němá barikáda, 
Basto, Needful Things, Lobotomia, 
Průmyslová smrt, Degenerace, 
Aggressive Tyrants Havl. Brod 
Roxor

26.11. Soukromey 
pozemek (křest CD), Jiří 

Schmitzer, S.A.S. 
Příbram Junior 

klub 100,- 
9.12. 

Aurora (hu), 
Volant + 

support Praha 
Rock Café
 10.12. 

Zeměžluč, Houba, 
Benjaming Band, 

R.A.F., Thalidomide, No 
Sympathy, Josef Mařánek, 

Piknik Havl. Brod Roxor 
10.12. Aurora (hu), 

Volant + support Pardubice 
Žlutý pes
16.12. Omylem, Brajgl, 

Pozitivní deviace, Spínací špendlík 
Most Za vraty 

17.12. Našrot, Insania, 
Esgmeg, Pork Soda Havl. Brod 
Roxor

21.1. Houba, Exni!to, 
Caesarovy kanady, R.I.P., 
Defekační reflex České 
Budějovice Černý velbloud 

21.10. Zóna A, Družba, C-4 
Chrudim Agora 90,- 

27.10. Basto, See You In Hell 
Slavonice

28.10. Basto, See You In Hell 
Nymburk hospoda U Huličků

28.10. NVÚ, E!E, Exni!to, 
Frantix Lhenice Festa de la Cesta 
100,- 

29.10. 2v1, Ska´n´daal, 
Obříska, Méďa Péďa, Skaff, 
Mimoritmus, Jo!ska, Skaženej 
džem Havl. Brod Roxor 

29.10. Basto, See You In 
Hell Stíčany u Pardubic 

29.10. Atomic Hot Rod, 
Degradace, Eastern Star, 
Tattooed Bastards Brno 
Babka 120,- 

29.10. Signal Lost 
(hc/punk, usa), Mass 
Genocide Process, 
Idioti nové doby 
Uherské 
Hradiště Mír

5.11. 
Flamig Cocks, 
Phantoms Of 
Fire, 2v1, 
Eastern Star, 
Mordor's Crazy Horses 
Praha Matrix 

5.11. Malomocnost 
prázdnoty, Kohout plaší smrt, Red 
Insect, Excitace Frýdek-Místek 
Sokolík 100,-

11.11. Volant, Zeměžluč, 
Tchoři Olomouc Apetit 

12.11. Thema 11, Nu Pagadi, 
Deverova chyba, D.A.D., Nuit, 
Sevedown Havl. Brod Roxor

13.11. Catheter (grindcore, 
usa), Malignant Tumour, Gospel of 
the Future Brno Yacht

17.11. Rude Guerilla, 
Dreadrot, Insania Vtelno u Mostu 
Za vraty 





Dění okolo CzechTeku plnilo po několik týdnů prostor hlavních 
zpráv a do určité míry se o tom mezi lidmi stále hovoří. 
V mediích proběhlo nespočet verzí a rekonstrukcí toho jak to 
skutečně bylo. My, kteří jsme na CzechTeku nebyly se můžeme 
jen dohadovat. A právě proto tu můžete zhlédnout grafické 
zpracování jedné z těch veselejších variantí. Za hojně užívané 
vulgarismy se předem omlováme.







�chyba crew

Chyba.zINe@centrum.cz
 


